
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

14. Vinařské Litoměřice se konaly v roce, kdy si nejen samotné královské město Litoměřice 
připomíná 700 let od narození Karla IV., člověka celoevropského významu. Stovky vín nabízeli 
vinomilcům k degustaci vinaři Čech a Moravy na Vinařských Litoměřicích.  
 
Akce byla slavnostně zahájena v pátek odpoledne a pokračovala v sobotu do večerních hodin. 
Po zahájení udělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček tři medaile osobnostem, které 
se zasloužili o rozvoj zemědělství a vinařství.  
 
Medaile získali: 
 

 Ludmila Holadová, ředitelka 
OAK Most za přínos při 
propagaci a rozvoji ústeckého 
zemědělství 

 

 Ing. Ivan Váňa, za obnovu 
vinařství na Mostecku 

 

 František Kupsa, ředitel 
Žernoseckého vinařství s.r.o. ve 
Velkých Žernosekách za 
výsledky nejprestižnějšího 
vinařství ČR  

 

 



Záštitu nad touto akcí převzali:  
 

 Miloš Zeman – prezident České republiky 

 Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR 

 Ing. Marian Jurečka – ministr zemědělství ČR 

 Ing. Miroslav Toman, CSc. – prezident Agrární komory ČR 

 Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje 

 Ing. Věra Nechybová – primátorka města Ústí nad Labem 

 Ing. Jan Veleba – senátor Parlamentu ČR, čestný prezident Agrární komory ČR 

 Mons. Jan Baxant – Litoměřický biskup 

 Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta města Litoměřice 
 
 
Odborná garance: 
 

 Ing. Slavomír Hermann – jednatel BOHEMIA SEKT, s.r.o. 

 Jiří Čábelka – předseda Cechu vinařů se sídlem v Mělníku 
 
 
Ředitelem výstavy byl MUDr. Pavel Kacerovský – Ortopedické centrum, s.r.o., které tuto 
nádhernou akci pořádalo již po čtrnácté.  
 
Díky tradici a prestiži je tato událost zařazena do tzv. „RODINNÉHO STŘÍBRA“ Ústeckého kraje, 
kam jsou zařazeny významné nadregionální akce v Ústeckém kraji. 



Do soutěže bylo přihlášeno celkem 752 soutěžních vzorků, které splňovaly podmínky statutu 
soutěže. V soutěži bylo uděleno 118 zlatých medailí, 134 stříbrných medailí a také cena 
Championa výstavy – cena prezidenta ČR Miloše Zemana – Prezidentský pohár a dalších 12 
hlavních ocenění. 
 

 
 

Ocenění „Champion XIV 
ročníku výstavy Vinařské 
Litoměřice 2016“ získalo 
vinařství Miroslava Volaříka 
za tramín červený, výběr z 
hroznů 2015, který za toto 
ocenění obdržel také 
Prezidentský pohár – cenu 
prezidenta České republiky. 
Cenu championa si převzala 
Eliška Becková, technolog 
vinařství. 
 

 

 
 
 
  



Nejlepší vína v ČR v soutěži výstavy VL 2016 
odrůda jakostní zařazení ročník kat. přihlašovatel/výrobce body 

Champion vín ČR 
Tramín červený výběr z hroznů 2015 B Ing. Miroslav Volařík champion 

Nejvýše ohodnocené víno výstavy bílé ČR 
Tramín červený výběr z hroznů 2015 B Ing. Miroslav Volařík champion 

Nejvýše ohodnocené víno výstavy růžové ČR 
Merlot rosé výběr z cibéb 2014 C Ing. Miroslav Volařík 93,33 

Nejvýše ohodnocené víno výstavy červené ČR 
Cabernet Moravia pozdní sběr 2015 E PATRIA Kobylí, a.s. 87,67 

Nejlepší odrůdové a známkové víno výstavy ČR se zb. cukrem nad 45g 
Merlot rosé výběr z cibéb 2014 C Ing. Miroslav Volařík 93,33 

Nejlepší šumivé víno – sekt ČR 
Chateau Radyně extra brut jakostní šumivé víno 2012 G BOHEMIA SEKT, s.r.o. 90 

Nejvýše hodnocené víno vinařské oblasti Čechy 
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2014 A Školní statek Mělník 88 

Nejvýše ohodnocené víno soutěže, ze všech soutěžních kategorií 
Merlot rosé výběr z cibéb 2014 C Ing. Miroslav Volařík 93,33 
 

Nejlepší vína ze zahraničí v soutěži výstavy VL 2016 
odrůda jakostní zařazení ročník kat. přihlašovatel/výrobce body 

Nejlepší zahraniční víno bílé a růžové 
Tokajská výberová esencia, 
archív 

Tokaj 1999 H TOKAJ & CO, s.r.o. 91 

Nejlepší zahraniční víno červené 

Blatina Grand Cru Top wine 2011 I 
HERCEGOVINAVINO doo / 
VINARIJA CITLUK dd / 
VINARIJA ČITLUK DD ČITLUK 

87,67 

Nejvýše ohodnocené zahraniční víno 
Tokajská výberová esencia, 
archív 

Tokaj 1999 H TOKAJ & CO, s.r.o. 91 

 

Nejlepší kolekce v soutěži výstavy VL 2016 
Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Čechy 

Žernosecké vinařství, s.r.o. 
Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Morava 

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. 
 
 
Jsme velmi rádi, že i náš Ústecký kraj se může pyšnit celou řadou skvělých vín ze Žernosek, 
Roudnice nad Labem, Třebívlic či Mostecka. 
I v nelehké zahraniční konkurenci česká a moravská vína obstojí a mají čím dál tím větší respekt 
– je to především díky tvrdé práci vinařů. Vážíme si jejich práce, víme jak je namáhavá, 
vyžaduje dlouhodobý zájem a vinaři jsou závislí především na počasí. 
 
 

 
 
  



Okresní agrární komora Most po velmi dlouholeté spolupráci s Ortopedickým centrem 
z minulých let opět provedla prezentaci, ochutnávky i prodej regionálních potravin 
souvisejících s vínem. Na výstavě byl o ústecké potraviny mimořádný zájem a znovu jsme 
provedli velkou prezentaci našim výrobcům, a to: 

 firmě Polabské mlékárny, a.s., provozovna Varnsdorf – široká kolekce sýrů 

 firmě Pekařství Oertelt, s.r.o. Most – chléb, špaldový řez, křehouš, višňová miska 

 firmě Vojtěcha Strausse z Mostu – uzenářské výrobky, škvarkové sádlo, paštika, 
domácí sádlo atd.; mimořádný zájem 
byl o chléb se sádlem, sypaný 
čerstvými škvarky a cibulí Michala 
Ryšavého z Račetic 

 firmě Uzenářství Ježek, s.r.o. – 
uzenářské výrobky, salámy, domácí 
uzený bůček, uzenou krkovičku a 
tlačenku 

 firmě HAJŠO, s.r.o. z Hory sv. 
Šebestiána – výborné uzené 
Šebestiánské šrůtky Hajšo a 
Šebestiánský špek Hajšo 

 cukrárně Dortletka, paní Jarmile Michalcové – cukrářské zákusky – dortletky 

 pernikářce Jitce Horčičkové 
z Dubského perníku – výborné 
zdobené perníčky 

 firmě LoPe Fruit s.r.o. Šepetely – 
vynikající jablečné mošty s dužinou 

 firmě Moštárna In s.r.o. Louny za 
celou škálu ovocných moštů 

 firmě Severofrukt s.r.o. Trávčice – 
jablečné chipsy 

 firmě KREMEX Plus s.r.o. – Míša 
dort, Snikersový dort 

 firmě BILBO šmak, s.r.o. Most – 
tlačenka, šunka, klobásy 

 firmě Slavomíra Hadravy – Čertovsky dobré a křupavé brambůrky 

 firmě RaMi Bělušice – pečené a vařené masné výrobky 

 firmě Procházka, a.s. – pečená výborná sekaná 

 firmě Pivovar Kocour, s.r.o. – sortiment piv 

 firmě Pivovar Monopol Teplice – sortiment piv 

 firmě Agrokomplex Verneřice, s.r.o. – Papriková klobása 
 

Samostatný stánek na výstavě měli: 

 Rodinná firma, s.r.o. Vlastimila Chovanečka z Litoměřic – celý sortiment sušených 
šunek a klobás a slaniny 

 Varnsdorfské uzeniny – celý sortiment svých uzenářských výrobků 

 Žatecký pivovar spol. s r.o. – sortiment piv 
 
Jejich stánky svým prodejem a ochutnávkou měly u návštěvníků velký úspěch. 
 



O všechny výrobky, které jsme na výstavu přivezli, byl velký zájem a všechny byly velmi kladně 
hodnoceny. Potvrdilo se tak hodnocení hodnotitelských komisí ze soutěží „Regionální 
Potravina 2016“ a „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče 
2016“, že všechny přihlášené výrobky do těchto soutěží jsou velmi chutné, kvalitní, na vysoké 
úrovni a jsou vyráběny z regionálních surovin Ústeckého kraje. 
 
Že o tyto soutěže je zájem, svědčí skutečnost, že do soutěží v Ústeckém kraji v letošním roce 
byl přihlášen historicky největší počet výrobků, a to 254 výrobků od 56 výrobců a vedeme 
prvenství ze všech krajů ČR. 
 
Máme z toho velkou radost, protože víme, že naši potravináři opravdu umí a jsou mistry ve 
svém oboru. 
 
Také oni si zasluhují velké poděkování za jejich poctivou, řemeslnou, zručnou, inovativní práci, 
vysoce profesionální, která je kladně hodnocena spotřebiteli. 
 
 

 
 
Kulturní program po oba dva 
dny již tradičně zajišťovala 
Cimbálová muzika Jožky 
Šmukaře, který také 
moderoval program. 
Kapela „Slovácko mladší“ 
v čele s Ing. Petrem Madarou – 
také vinařem – podala 
nádherné výkony a návštěvníci 
nešetřili potleskem. 

 
 
 

 
 
Výstavu navštívilo více než 4000 
spokojených návštěvníků, kteří se 
dobře bavili. 
 
 
 
 

 

 
V doprovodném programu výstavy se konaly ve velkém sále Gotického hradu přednášky 
„Víno a potraviny“, „Víno a zdraví“ a „Sexuální emoce a víno“, kde nechyběl známý sexuolog 
MUDr. Radim Uzel. Sál byl obsazen do posledního místečka. 
 
  



Ve stánku OAK se vystřídala řada významných osobností např. hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, prezident AK ČR Ing. Miroslav Toman, Ing. Ladislav Skopal – náměstek 
SZIFu, starosta Litoměřic Mgr. Ladislav Chlupáč, senátor Jaroslav Doubrava, Jiří Čábelka – 
předseda Cechu českých vinařů, Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant s doprovodem, Ing. 
Karel Sekáč, ředitel SZIFu Severozápad a řada dalších hostů. Nechyběl ani redaktor 
z Potravinářského obzoru pan Michal Vokřál. 
 
Obdivovali jsme ředitele výstavy a uznávaného lékaře, MUDr. Pavla Kacerovského, 
Ortopedického centra Ústí nad Labem, který je hlavou a hlavní osobností celé nádherné 
akce. Nesetkáte se často s takovým nadšencem a organizátorem, který je nepřekonatelný, 
obrovsky trpělivý a je vždy tam, kde je potřeba. Byl vždy v dobré náladě, vše řešil okamžitě.  

Je to osobnost s velkým 
srdcem a výborný kamarád.  
Všichni účastníci výstavy, a to 
nejen vinaři, ho obdivují, a 
váží si jeho práce. Je velmi 
uznávanou osobností 
Ústeckého kraje a všech 
vinařů v Čechách i na 
Moravě. Velké poděkování 
patří také jeho tříčlennému 
týmu, který po celé dva dny 
obětavě plnil a zajišťoval 
náročnou organizaci těchto 
krásných vinařských dnů. 

Za velmi dobrou dlouholetou spolupráci s Okresní agrární komorou Most skládáme panu 
MUDr. Pavlu Kacerovskému poklonu, vyslovujeme velké díky a přejeme mu mnoho síly, 
trpělivosti a odvahy do dalšího jubilejního 15. ročníku Vinařských Litoměřic v příštím roce. 
 
Tato výstava se rozrostla do velkých rozměrů a rok od roku ji navštěvuje více a více 
návštěvníků, nejen milovníků vína, ale také pro setkání s přáteli, poslechnout si dobrou 
cimbálovou muziku a uzavřít nová přátelství. 
 
Velké poděkování patří pracovnicím 
OAK Most a KIS ÚK: Radce Plaché a 
Monice Plaché, bez kterých by se 
Vinařské Litoměřice již neobešly. Po 
celé dva dny od 9 do 22 hodin 
obstarávaly na výstavě prezenci, 
ochutnávky regionálních potravin, 
přímý prodej a staraly se o 
návštěvníky výstavy. Zabezpečily tak 
vzornou propagaci regionálních 
potravin Ústeckého kraje a formou 
roll-upů a prezentačních materiálů 
propagovaly naše potravináře, 
zpracovatele a zemědělce.  
 
 
 



Za tuto prezentaci jsme obdrželi mnoho pochval, nejen od návštěvníků stánku, ale také vinařů, 
významných osobností, které nás navštívily, starosty města Litoměřice pana Mgr. Chlupáče a 
ředitele výstavy MUDR. Pavla Kacerovského. 
 

 
 

 

 
 

Už teď se těšíme a zveme všechny na jubilejní 15. ročník,  
který se bude konat ve dnech 21. 4. - 22. 4. 2017, opět v Kulturním domě a 

Gotickém hradu v Litoměřicích. 

 
 
 
 
 
 
V Mostě, dne 25. 4. 2016 
 

Ludmila Holadová 
ředitelka OAK Most 



Stánek Rodinné firmy, s.r.o. pana Vlastimila 
Chovanečka 

Ludmile Holadové předává hejtman medaili za přínos při 
propagaci a rozvoji krajského zemědělství 

Slavnostní zahájení 

Fotodokumentace: 
 
 

 
 

Ing. Ivan Váňa oceněný medailí hejtmana 


